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CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ SỰ 

HÌNH THÀNH GIÁ CẢ



Chương 1: Tổng quan về sự hình thành giá cả

Khái niệm, đặc trưng của giá cả1

Nội dung:

2 Chức năng của giá cả

3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành và vận động của giá cả

4 Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

5

6

Bức tranh giá cả trong nền kinh tế thị trường

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học



1. Khái niệm, đặc trưng của giá cả

1. Sơ lược về sự hình thành giá cả

❖Giá cả hàng hóa ra đời trong quan hệ trao đổi khi 

tiền tệ đã phát sinh

❖Sự xuất hiện và phát triển của phạm trù giá cả gắn 

liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và 

sự hoàn thiện của Nhà nước



Khái niệm, đặc trưng của giá cả

2. Khái niệm, đặc trưng của giá cả

❖ Giá cả với tư cách là một phạm trù kinh tế khách quan

- Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển: giá cả là biểu

hiện bằng tiền giá trị của hàng hóa

- Theo quan điểm của Các Mác: giá cả là sự biểu hiện bằng tiền giá

trị xã hội của một hàng hóa nhất định

- Theo quan điểm của Lê Nin: Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền giá trị

xã hội của một hàng hóa nhất định, một đơn vị sử dụng nhất định

- Theo quan điểm của các nhà kinh tế thị trường hiện đại: giá cả là

sự biểu hiện bằng tiền của giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa,

đồng thời cũng biểu thị một cách tổng hợp các mối quan hệ trong nền

kinh tế quốc dân



Khái niệm, đặc trưng của giá cả

1

Giá cả là một 

chỉ tiêu kinh tế 

hiện hữu trong 

đời sống kinh tế 

xã hội

2

Giá cả biểu hiện 

giá trị sử dụng 

của hàng hóa

Hai đặc trưng cơ bản



Khái niệm, đặc trưng của giá cả

❖ Giá cả được xem xét trên giác độ của người mua và 

người bán

- Đối với người mua: Giá cả là tổng số tiền phải chi ra để có 

được quyền sở hữu và quyền sử dụng một lượng hàng hóa 

nhất định

- Đối với người bán: giá cả là tổng số tiền thu được khi tiêu 

thụ một lượng hàng hóa nhất định

Hai đặc trưng cơ bản: 

- Gía cả phản ánh mối quan hệ về lợi 

ích kinh tế giữa người mua và người 

bán

- Giá cả biểu hiện sự thừa nhận của thị 

trường về hàng hóa thông qua quyết 

định của người mua  



2.Chức năng của giá cả

3 chức 

năng 

chủ yếu

Chức năng 

phương 

tiện thanh 

toán

Chức năng phân phối và phân phối lại 

thu  nhập quốc dân

Trình độ phát triển của nền kinh tế

Chức năng 

đòn bẩy 

kinh tế



3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành và vận động của giá cả

Giá trị sử dụng của hàng hóa

Tiền tệ

Cầu thị trường

Ảnh hưởng đến 

sự hình thành 

và vận động của 

giá cả Cung thị trường

Quan hệ cung cầu

Giá trị của hàng hóa

Tác động của các chính sách 

kinh tế



4. Các khâu hình thành giá và phân loại 

giá cả

1. Các khâu hình thành giá

a. Các giai đoạn của lưu thông hàng hóa

Sự phân chia giai đoạn của quá trình lưu thông hàng hóa tùy 

thuộc vào các yếu tố:

+ Một là: quy mô và mật độ cầu thị trường

+ Hai là: đặc điểm về mặt lãnh thổ của sản xuất

+ Ba là: sự tách rời về mặt không gian và thời gian giữa sản 

xuất và tiêu dùng sản phẩm.



Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

b. Các kênh lưu thông hàng hóa

Kênh 1

Kênh 2

Kênh 3

Kênh 4

Kênh 5

NHÀ 

SẢN 

XUẤT, 

NHÀ 

NHẬP 

KHẨU

NGƯỜI 

TIÊU 

DÙNG 

CUỐI 

CÙNG, 

NHÀ SD 

CÔNG 

NGHIỆP

Người bán 
lẻ

Người 
bán 
buôn

Người 
bán lẻ

Người 
BB ở 
vùng 
SX

Người 
BB ở 
vùng TT

Người 
bán lẻ

Cơ sở 
bán lẻ

(1)

(2)

(3)



Theo giai 

đoạn hình 

thành

Theo mức độ 

tiêu thụ sản 

phẩm

1

2

- Giá xuất xưởng/ giá bán buôn 

nhập khẩu

- Giá bán buôn tại vùng sản xuất

- Giá bán hay giá tiêu thụ hàng 

hóa

- Giá cho thuê hàng hóa

Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

2. Phân loại giá cả 

- Giá bán buôn thương mại

- Giá bán lẻ



Theo mức 

độ hiện thực 

của sản 

phẩm

Theo hình thái 

của sản phẩm

3

4

- Giá dự kiến

- Giá thực tế

- Giá cả của những hàng hóa vô 

hình

- Giá cả hàng hóa hữu hình

Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

2. Phân loại giá cả 

- Giá cả thị trường

- Giá cả của những hàng hóa đặc 

biệt



Theo khu 

vực tái sản 

xuất xã hội

Theo ngành 

kinh tế và theo 

ngành hàng

4

5

- Giá cả tư liệu sản xuất

- Giá tư liệu tiêu dùng

- Giá các sp nông nghiệp

- Giá cả hàng hóa công 

nghiệp khai thác

Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

2. Phân loại giá cả 

- Giá cả hàng hóa công 

nghiệp chế biến
- Giá cước vận tải

- Giá các dịch vụ



Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

3. Các chỉ tiêu của hệ thống giá cả

- Mức giá: Là lượng tiền tệ nhất định, biểu hiện lượng giá trị xã

hội của đơn vị hàng hóa được thực hiện ở một khâu giá nhất định

- Tỷ số giá: Là quan hệ so sánh về mức giá giữa hai hay nhiều

hàng hóa có quan hệ với nhau trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng

hoặc trong tất cả các khâu trên

- Chênh lệch giá: Là khoản chênh lệch trong mức giá của một

loại hàng hóa do có sự khác nhau về chất lượng, thời gian, không

gian tiêu thụ sản phẩm và khâu hình thành giá.



5. Bức tranh giá cả trong nền kinh tế 

thị trường

Giá cả trên thị trường

hàng hóa, dịch vụ

Người

tiêu dùng

Nhà 

sản xuất

Giá cả trên thị trường

yếu tố sản xuất

Cái gì

Thế nào

Cho ai

Cung

Cầu 

Cầu

Cung

Sơ đồ: Bức tranh giá cả trong nền kinh tế thị trường



6. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

của môn học

1. Đối tượng nghiên cứu:

Những vấn đề liên quan đến sự hình thành và vận động 

của giá cả thị trường trong thời gian và không gian cụ thể

2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp luận nghiên cứu: dựa trên cơ sở phương 

pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 

vật lịch sử.

- Phương pháp nghiên cứu: phương pháp tiếp cận hệ thống, 

phương pháp quy nạp, thống kê, so sánh, phân tích cân 

bằng tổng thể...



CHƯƠNG 2

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 

QUY LUẬT GIÁ TRỊ VỚI SỰ 

HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG 

CỦA GIÁ CẢ



Chương 2

Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả
1

Nội dung:

Quy luật giá trị với sự hình thành và 

vận động của giá cả   
2



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

1. Khái niệm chi phí sản xuất

- Theo nghĩa hẹp: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của

toàn bộ những hao phí về vật chất và lao động cần thiết phát

sinh trong quá trình chế biến nguyên vật liệu thành sản

phẩm hoàn chỉnh.

- Theo nghĩa rộng: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn

bộ những hao phí vật chất và lao động cần thiết phát sinh

trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.



Theo hình 

thái vật chất 

của các yếu 

tố đầu vào

Theo phương 

pháp tập hợp 

chi phí

1

2

- Chi phí vật chất: CP NVL chính, 

VL phụ, nhiên liệu,…

- Chi phí thuộc về lao động sống: tiền 

lương công nhân sx,…

- Chi phí trực tiếp

- Chi phí gián tiếp

Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

2. Các loại chi phí  

- Chi phí khác: CP thuê mặt bằng 

kinh doanh,  CP khánh tiết, …

3
Theo mối QH 

với quy mô SX 

và tiêu thụ SP - Chi phí sản xuất biến đổi

- Chi phí sản xuất cố định



Theo giai 

đoạn của 

quá trình 

sản xuất

Theo nội dung 

tính chất các 

khoản chi

4

5

- Chi phí sản xuất gắn 

liền với khâu sản xuất

- Chi phí gắn liền với 

phân phkối và tiêu thụ 

sản phẩm

- Chi phí cơ hội

- Chi phí chìm

Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

2. Các loại chi phí  

- CP phân phối và 

tiêu thụ gắn liền với 

khâu bán buôn

- CP phân phối và 

tiêu thụ gắn liền với 

khâu bán lẻ HH

- Chi phí tài nguyên



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

3. Các chỉ tiêu chủ yếu có liên quan đến hình thành và vận

động của giá cả

a. Các chỉ tiêu về tổng chi phí

- Tổng chi phí cố định (FC): Là toàn bộ chi phí mà các hãng

sản xuất kinh doanh phải gánh chịu bất kể mức sản lượng

là bao nhiêu

- Tổng chi phí biến đổi (VC): Là toàn bộ chi phí mà hãng sản

xuất kinh doanh chi ra để mua sắm các yếu tố đầu vào biến

đổi trong một đơn vị thời gian

- Tổng chi phí (TC): Là tổng chi phí bằng tiền cần thiết mà

các hãng kinh doanh phải chi ra để có được tổng lượng

hàng hóa tại nơi tiêu thụ cuối cùng, tương ứng với tổng

nhu cầu của thị trường trong một thời gian nhất định



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

b. Các chỉ tiêu chi phí bình quân

- Chi phí cố định bình quân (AFC): Là chi phí cố 

định bình quân cho một đơn vị sản lượng.

- Chi phí biến đổi bình quân (AVC): Là chi phí biến 

đổi bình quân cho một đơn vị sản lượng.

- Tổng chi phí bình quân (ATC): Là chi phí xã hội 

cần thiết để có được một đơn vị hàng hóa tại nơi 

tiêu thụ cuối cùng.



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

c. Chi phí cận biên

- Trong ngắn hạn: Là sự thay đổi của tổng chi phí 

biến đổi khi sản xuất thêm hay bớt sản xuất đi một 

đơn vị sản phẩm

- Trong dài hạn: Là sự thay đổi của tổng chi phí sản 

xuất khi sản lượng sản xuất thay đổi một đơn vị



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

d. Chi phí sử dụng hàng hóa

- Là khoản chi phí để biến giá trị sản phẩm tiềm năng thành giá 

trị sử dụng hiện thực.

- Chi phí sử dụng hàng hóa phân thành 2 loại:

+ Chi phí mang tính kinh tế: Là chi phí phản ánh việc khai thác 

giá trị tiềm năng của sản phẩm thông qua quan hệ hàng hóa-

tiền tệ

+ Chi phí mang tính sinh học: Là giá trị nhận được liên quan 

đến quá trình sinh học của con người khi sử dụng hàng hóa



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

e. Quan hệ giữa các chỉ tiêu chi phí và giá cả hàng hóa

Tương ứng với lượng cấu thị trường Qi là mức tổng chi phí 

TCi, tổng chi phí bình quân ATCi =           và tương ứng với 

mức giá Pi

Qi

TCi

Tổng lượng cầu 

thị trường

Tổng chi phí Tổng chi phí bình 

quân 1 đvsp

Mức giá cả

Q1 TC1 ATC1 P1

Q2 TC2 ATC2 P2

Q3 TC3 ATC3 P3

... ... ... ...

Qn TCn ATCn Pn

e. Quan hệ giữa các chỉ tiêu chi phí và giá cả hàng hóa

Tương ứng với lượng cấu thị trường Qi là mức tổng chi phí 

TCi, tổng chi phí bình quân ATCi =           và tương ứng với 

mức giá Pi

Qi

TCi



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

❖ Xem xét giá trong mối quan hệ với tính kinh tế theo 

quy mô và tính phi kinh tế theo quy mô

+ Tính kinh tế theo quy mô: gia tăng sản lượng làm chi phí 

sản xuất 1 đơnvị sản phẩm  ngày càng giảm.

+ Tính phi kinh tế theo quy mô: chi phí cho một đơn vị sản 

phẩm tỷ lệ với mức sản lượng sản xuất.

+ Chi phí không đổi theo quy mô: gia tăng sản lượng nhưng 

chi phí cho một đơn vị sản lượng không đổi.



TC

Q
4Q3Q

2Q1Q

P

ATC

Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

❖Với lợi nhuận được xác định theo tỷ suất vốn thì 

giá bán sản phẩm là đường biểu diễn P:

Lợi nhuận đvsp



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

❖ Xem xét giá trong mối quan hệ với tính kinh tế theo phạm vi 

và tính phi kinh tế theo phạm vi

+ Tính kinh tế theo phạm vi: Nếu sản lượng liên hợp của một hãng 

đơn nhất lớn hơn sản lượng mà 2 hãng với mỗi hãng chỉ sản 

xuất một loại sản phẩm có thể đạt được, trong điều kiện đầu vào 

là tương đương dành cho 2 hãng

+ Tính phi kinh tế theo phạm vi: Nếu sản lượng liên hợp của một 

hãng nhỏ hơn sản lượng mà 2 hãng riêng lẻ có thể đạt được



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

❖ Công thức xác định mức độ kinh tế 

theo phạm vi:

SC = 

❖ Với tính kinh tế theo phạm vi:

+  CQ1Q2< CQ1 + CQ2

+ SC>0

❖ Với tính phi kinh tế theo phạm vi: SC<0

❖ SC càng lớn thì tính kinh tế theo phạm 

vi càng lớn, càng có điều kiện giảm chi 

phí cho một đơn vị sản phẩm và giảm 

giá bán hàng hóa, dịch vụ

21

2121

QQ

QQQQ

C

CCC 

+ CQ1: chi phí sản xuất sản lượng Q1

+ CQ2: chi phí sản xuất sản lượng Q2

+ CQ1Q2: chi phí để liên hợp sản xuất 

của 2 loại sản phẩm Q1, Q2

+ SC: chỉ tiêu mức độ kinh tế theo 

phạm vi



Chi phí sản xuất với sự hình thành và 

vận động của giá cả

1.4. Phương pháp xác định chi phí

1.4.1. Nguyên tắc chung xác định chi phí

❖ Thứ nhất: đối tượng xác định chi phí phải phù hợp với đối 

tượng hình thành mức giá.

❖ Thứ hai: chi phí sản xuất phải được xác định riêng cho 

từng loại hàng hóa tiêu thụ

❖ Thứ ba: chi phí xã hội phải thể hiện tính chất xã hội cần 

thiết theo yêu cầu của quy luật giá trị

❖ Thứ tư: chi phí được xác định cho từng giai đoạn gắn liền 

với quá trình sản xuất và lưu thông của hàng hóa
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1.4.2. Phương pháp xác định chi phí sản xuất xã hội cần thiết

❖ Phương pháp trực tiếp: chi phí xã hội cần thiết chia 3 

nhóm:

Chi phí vật 

chất

Căn cứ vào

Chi phí tiền 

lương

Chi phí 

khác

- Giá bình quân các yếu tố đầu 

vào

- Định mức tiêu hao vật tư

Căn cứ vào

Căn cứ vào

- Năng suất bình quân của 

ngành hàng
- Đơn giá của một ngày công 

lao động

- Tỷ lệ nào đó so với 2 loại chi 

phí trên

- Định mức tuyệt đối
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❖ Phương pháp gián tiếp

Chi phí xã hội cần thiết được tính bằng cách lấy bình quân chi

phí cá biệt trong một ngành hàng trừ đi các chi phí bất hợp lý

không liên quan đến sản xuất sản phẩm

1.5. Vai trò của chi phí với sự hình thành và vận động của giá

cả

❖ Chi phí xã hội cần thiết là cơ sở trực tiếp hình thành mức giá

cả thị trường.

❖ Sự vận động của chi phí cá biệt và chi phí xã hội dẫn đến sự

vận động của mức giá cả thị trường

❖ Chi phí xã hội cần thiết là căn cứ để đánh giá trạng thái của

mức giá hiện hành, là cơ sở để dự báo sự vận động của giá cả
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2.1. Nội dung và hình thức biểu hiện của quy luật giá trị

2.1.1. Nội dung của quy luật giá trị

Theo kinh tế học Mác xít: Lượng giá trị của hàng hóa được

quyết định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản

xuất ra hàng hóa, hàng hóa phải được trao đổi trên nguyên

tắc ngang giá

2.1.2. Hình thức biểu hiện của quy luật giá trị

❖ Biểu hiện tiền của giá trị hàng hóa chính là giá cả

❖ Hàng hóa lấy giá trị làm cơ sở để tiến hành trao đổi ngang 

giá, yêu cầu giá cả phải phù hợp với giá trị.

❖ Giá cả hàng hóa là nội dung và cơ sở khách quan của giá 

cả, còn giá cả là hình thức biểu hiện của giá trị
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2.2. Vai trò của quy luật giá trị

❖ Thứ nhất: Điều tiết sản xuất và lưu thông 

hàng hóa

❖ Thứ hai: Kích thích lực lượng sản xuất 

phát triển

❖ Thứ ba: Phân hóa xã hội một cách ngẫu 

nhiên



Quy luật giá trị với sự hình thành và 

vận động của giá cả

2.3. Quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả

2.3.1. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản

xuất

❖ Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị

trường

- Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự cạnh tranh giữa các hãng

kinh doanh trong cùng một ngành hàng, sản xuất một loại sản

phẩm, nhằm giành giật những điều kiện sản xuất và tiêu thụ có

lợi nhất để thu được lợi nhuận siêu ngạch

- Kết quả của sự cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự hình thành

giá trị thị trường của hàng hóa
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❖ Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi

nhuận bình quân

- Cạnh tranh giữa các ngành: Là sự cạnh tranh giữa các hãng

kinh doanh trong các ngành sản xuất và kinh doanh những

hàng hóa khác nhau, nhằm giành giật những nơi đầu tư có

lợi nhất

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân là con số trung bình của tất cả

những tỷ suất lợi nhuận khác nhau của các ngành trong xã

hội.

- Lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận bằng nhau của những

tư bản bằng nhau đầu tư vào các ngành sản xuất khác nhau
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❖ Công thức: 

Tỷ suất LNBQ (%) =

Lợi nhuận BQ = (Tư bản ứng trước) x (Tỷ suất LNBQ)

Tổng giá trị thặng dư XH

Tổng tư bản XH
x 100
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❖ Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất

- Giá cả sản xuất là hình thức chuyển hóa của giá cả hàng hóa

- Giá cả hàng hóa là hình thái chuyển hóa của giá trị hàng hóa

- Khi giá cả sản xuất hình thành thì giá cả thị trường không

xoay quanh giá trị hàng hóa nữa mà xoay quanh giá cả sản

xuất

 Như vậy, khi giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản

xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện là quy luật giá

cả sản xuất
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❖ Đặc trưng các yếu tố cấu thành giá cả sản xuất với tư

cách là cơ sở hình thành mức giá cả thị trường

➢ Đặc trưng của chi phí xã hội cần thiết:

+ Thứ nhất: chi phí xã hội cần thiết chỉ bao gồm những chi

phí để có được giá trị sử dụng cho tiêu dùng tại nơi tiêu thụ

hàng hóa

+ Thứ hai: mức chi phí xã hội cần thiết gắn liền với trình độ

trung bình của xã hội

+ Thứ ba: mức chi phí xã hội cần thiết gắn liền với quy mô

của cầu thị trường
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➢Đặc trưng của mức lợi nhuận bình quân

+ Thứ nhất: Sự cạnh tranh trong nội bộ ngành hay 

nhóm ngành hình thành nên lợi nhuận bình quân 

trong nội bộ ngành

+ Thứ hai: Cường độ và phạm vi của việc hình thành 

lợi nhuận bình quân phụ thuộc vào rào cản xuất và 

nhập ngành
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2.3.2. Giá trị thị trường, giá cả thị trường và giá cả sản xuất

xã hội

❖ Giá trị thị trường: Là giá trị xã hội của hàng hóa

❖ Giá cả thị trường: Là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị thị

trường

Giá cả thị trường do giá trị thị trường quyết định và chịu ảnh

hưởng bởi quan hệ cung cầu

❖ Giá cả sản xuất: Là một hình thức tồn tại của giá trị hàng

hóa
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2.3.3. Giá trị quốc tế và giá cả quốc tế

❖ Giá trị quốc tế: Là giá cả thị trường của hàng hóa trong

trao đổi, buôn bán trên thị trường thế giới

Giá trị quốc tế của hàng hóa được hình thành và phát triển

trên cơ sở giá trị cá biệt của hàng hóa trong nước ở giai

đoạn phát triển tương đối cao của nền kinh tế hàng hóa

❖ Giá cả quốc tế: Là biểu hiện bằng tiền giá trị quốc tế của

hàng hóa
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Cơ chế cung cầu và cân bằng 

thị trường1

Nội dung:

Cầu hàng hóa với sự hình thành 

và vận động của giá cả   
2

3
Cung hàng hóa với sự hình thành 

và vận động của giá cả   



Cơ chế cung cầu và cân bằng thị trường

1.1. Cầu

❖ Trên giác độ kinh tế học: Cầu là số lượng hàng hóa hoặc

dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các

mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định, với các điều

kiện khác là không thay đổi.

❖ Trên giác độ giá cả: Cầu thị trường là tập hợp nhu cầu có

khả năng thanh toán của tất cả các cá nhân về một hàng hóa

hoặc dịch vụ nhất định.

❖ Cầu thị trường về một hàng hóa dịch vụ: Là tổng cầu cá

nhân của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.
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1.2. Cung

Là chỉ các loại số lượng mà người sản xuất mong muốn và 

có thể tiêu thụ đối với một hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó ở 

các mức giá có thể tại một thời điểm nào đó.

S = 

- Cung thị trường: Là đường tổng hợp theo phương nằm 

ngang tất cả các đường cung cá nhân.

)P(S
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1.3. Cân bằng thị trường

➢ Là chỉ sự cân bằng tương đối giữa số lượng hàng hóa cung

cho thị trường tiêu thụ trong một thời kỳ nhất định và

lượng cầu của người tiêu dùng đối với thị trường.

➢ Sự cân bằng thị trường biểu thị trên sự cân bằng của giá cả

➢ Trên đồ thị: Tại giao điểm của đường cung và đường cầu,

ta xác định được giá cả và lượng cân bằng.
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2.1. Định lượng về cầu thị trường

❖ Hình thái hiện vật : lượng cầu thị trường là lượng hàng

hóa mà tất cả các tác nhân trong nền kinh tế mua, nhằm

thỏa mãn nhu cầu nào đó của họ.

- Công thức: Qi = n. qi

Trong đó:

+ Qi: tổng lượng cầu thị trường về hàng hóa thứ i tính theo

đơn vị hiện vật.

+ n: số người mua hàng hóa i trên thị trường

+ qi: số lượng hàng hóa i mà người mua trên thị trường sử

dụng bình quân



❖ Hình thái giá trị: Cầu thị trường là tổng giá trị sản lượng

hàng hóa tiêu thụ trên thị trường hay tổng doanh số bán

hàng hóa đạt được.

+ Cách trực tiếp:

Công thức: Qi = n (qi. pi)

Trong đó:

+ Qi: là tổng giá trị lượng cầu thị trường về hàng hóa thứ i.

+ n: là số người mua hàng hóa thứ i trên thị trường.

+ qi: là lượng tiêu thụ bình quân hàng hóa thứ i của một

người trong một thời kỳ nhất định

+ pi: là mức giá bình quân của hàng hóa thứ i trên thị

trường đối với mỗi người mua.

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 
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+ Cách gián tiếp

Công thức:                    Qi = ki. M

Trong đó:

+ Qi: là tổng giá trị lượng cầu về hàng hóa thứ i.

+ ki: là tỷ lệ quỹ mua dành cho hàng hóa thứ i

+ M: là tổng quỹ mua hàng của thị trường

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



2.2. Quan hệ giữa cầu thị trường và giá cả

2.2.1. Tác động của cầu thị trường đối với giá cả

❖ Tác động trong ngắn hạn

- Trường hợp cầu thị trường tăng đột ngột:

Q

P

1P

2P

1Q 2Q

1D

2D

1S

1E

2E

Đường cầu dịch

chuyển sang phải từ

D1 => D2, mức giá

tăng lên từ P1 => P2,

khối lượng hàng hóa

cung ứng ra thị

trường cũng tăng từ

Q1=> Q2

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 
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- Trường hợp cầu thị trường giảm đột ngột:

- Việc thay đổi của mức giá và mức sản lượng như thế nào 

tùy thuộc vào độ co giãn của đường cung và đường cầu.

P

1P

2P

1Q2Q Q

1D

2D

1S

1E

2E

Đường cầu dịch chuyển

sang trái, làm giá cả giảm

từ P1 xuống P2, đồng thời

sản lượng cũng giảm từ

Q1 xuống Q2

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 
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❖ Tác động dài hạn

- Trường hợp 1: Thường xảy ra với những hàng hóa có đặc

điểm:

+ Giá đơn vị hàng hóa lớn hoặc tương đối lớn.

+ Cấu trúc và công năng của hàng hóa phức tạp

+ Khi sản phẩm ở giai đoạn hình thành và phát triển thì trên

thị trường không có sản phẩm thay thế hoặc sản phẩm

tương đồng.

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



(%)P,Q

100

Hình 

thành

Xuất hiện SP thay 

thế phổ biến

Phát triển Bão hòa Suy thoái

Thời gian

Q

P

- Ở giai đoạn hình thành: giá cả hàng hóa đạt cao nhất

- Ở giai đoạn phát triển: giá cả tương đối ổn định

- Ở giai đoạn bão hòa và suy giảm: giá cả có xu hướng giảm 

xuống và giảm rất nhanh khi có sản phẩm thay thế xuất hiện 

phổ biến 

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 
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- Trường hợp 2: Thường xảy ra với hàng hóa có đặc điểm sau:

+ Giá trị đơn vị nhỏ

+ Hàng hóa tiêu dùng hàng ngày, dung lượng thị trường lớn

(%)P,Q

100

Hình 

thành Phát triển Bão hòa Suy thoái

Thời gian

Q

P

- Ở giai đoạn phát

triển, giá cả hàng

hóa đạt cao nhất.

- Ở giai đoạn suy

thoái, giá cả hàng

hóa đạt mức thấp

nhất.

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



❖ Tóm lại: Tác động của cầu thị trường đến biến động của giá

cả biểu hiện ở những nội dung sau:

+ Giá cả thị trường chịu tác động trực tiếp của cầu thị trường,

giá cả và sản lượng có quan hệ thuận chiều

+ Trong cả ngắn hạn và dài hạn: cầu thị trường quyết định mức

giá giới hạn cao của hàng hóa (Pmax)

Cầu giá trị/Cầu hiện vật

Trong đó:

+ là mức giá tối đa của hàng hóa i

+ M là tổng quỹ mua hàng của thị trường

+ n là số người mua hàng hóa i trên thị trường

+ ki là tỷ lệ quỹ mua hàng dành cho hàng hóa i

+ qi là số lượng hàng hóa i bình quân một người mua

i

maxP 
i

i

qn

Mk






i

maxP

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



2.2.2 Tác động của giá cả đến cầu thị trường

❖ Quan hệ ngược chiều của lượng cầu thị trường và mức giá 

cả: Khi giá cả tăng lên thì lượng cầu thị trường giảm 

xuống và ngược lại

0P

1P

2P

1SQ
2SQ1DQ 2DQ

P

Q

0E

1E

2E

S

D

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



❖ Quan hệ thuận chiều giữa giá cả và lượng cầu thị trường: 

Khi giá cả tăng thì lượng cầu tăng và ngược lại ( đối với 

hàng hóa Giffen)

1P

2P

1Q 2Q

P

Q

D

Cầu hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



Cung hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả

3.1. Hàng hóa các yếu tố đầu vào là không giới hạn hoặc

có giới hạn nhưng không đáng kể

3.1.1. Trong ngắn hạn

❖ Trạng thái bình thường: không có sự thay đổi đột ngột về

cung

- Tương ứng với mỗi mức giá khác nhau là một lượng cung

khác nhau

❖ Trạng thái bất thường:

- Trường hợp cung tăng đột ngột: do 2 nguyên nhân:

➢ Gia tăng hàng nhập khẩu

➢ Hàng hóa xuất khẩu nhưng không xuất được phải để lại

tiêu dùng trong nước.



1P

2P

1Q 2Q

P

Q

D

1E

2E

1S

2S

- Sự gia tăng cung làm

đường cung dịch chuyển

sang phải.

- Giá cả giảm xuống.

- Sự thay đổi sản lượng

như thế nào tùy thuộc vào

độ dốc của đường cung và

đường cầu.

- Sản lượng gia tăng làm

chi phí biên của một đơn

vị đầu ra giảm, đường

cung co giãn hơn.

Cung hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



1P

2P

1Q 2Q

P

Q

1E
2E

1S

2S

2D
1D

- Với đường cầu D1, cung

giảm làm dịch chuyển đường

cung sang trái (đường cung ít

co giãn hơn), giá cả tăng từ

P1=>P2, lượng cung giảm từ

Q1 xuống Q2

- Nếu đường cầu co giãn

nhiều (độ dốc nhỏ) D1 thì sự

tăng giá sẽ ít (từ P1 lên P2),

nhưng nếu đường cầu co giãn

ít (độ dốc lớn) D2 thì sự tăng

giá sẽ lớn hơn (từ P1 lên P3).

- Trường hợp cung giảm bất

thường:

Cung hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



3.1.2. Trong dài hạn

❖ Trong dài hạn các DN có thể thay đổi tất cả các 

yếu tố dầu vào, thay đổi quy mô sản xuất, từ đó 

tăng cung hàng hóa ra thị trường

❖ Cung tác động đến giá cả giống như trường hợp 

cung tăng đột ngột trong ngắn hạn.

Điểm khác căn bản là giá không sụt giảm đột ngột 

mà giảm một cách từ từ

Cung hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



3.2. Đối với hàng hóa bị giới hạn bởi các yếu tố đầu vào của

quá trình sản xuất

❖ Đường cung hàng hóa của một số DN trong ngành công

nghiệp đặc thù

- Một số ngành công nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên

như: khai thác mỏ, khai thác- nuôi trồng- đánh bắt thủy sản...

phụ thuộc và chịu tác động trực tiếp của điều kiện tự nhiên

- Biểu hiện:

+ Sản lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường ngày càng ít do sự

cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

+ Chi phí cho một đơn vị sản phẩm sản xuất từ các nguồn tài

nguyên thiên nhiên khác nhau chênh lệch lớn và có xu hướng

ngày một tăng

Cung hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



❖ Đồ thị:

GioihanQ

P

Q

S

- Dưới mức sản lượng giới

hạn thì chi phí cận biên

cho một đơn vị sản phẩm

tăng chậm, đường cung rất

co giãn.

- Khi mức sản lượng vượt

quá giới hạn thì chi phí

cận biên cho một đơn vị

sản phẩm gia tăng rất

nhanh, phần đường cung

này rất ít co giãn, thậm chí

gần như không co giãn

Cung hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



❖ Ảnh hưởng của cung đến sự hình thành và vận động của

giá cả trong trường hợp này

- Khi mức cung dưới mức sản lượng giới hạn thì giá thị

trường là giá cân bằng cung cầu.

- Khi mức cung vượt quá mức sản lượng giới hạn thì mức giá

sẽ tăng rất nhanh do hình dạng đường cung của loại hàng

hóa này quy định.

- Mức giá thị trường được xác định trên cơ sở chi phí sản

xuất của sản phẩm sử dụng loại tài nguyên có điều kiện

khai thác khó khăn nhất

Cung hàng hóa với sự hình thành và 

vận động của giá cả



CHƯƠNG 4

LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG 

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG 

SẢN PHẨM



Chương 4: Lý thuyết định giá trong 

cấu trúc thị trường sản phẩm

Sự hình thành giá cả trên thị trường độc 

quyền bán

1

Nội dung

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm

2

3

Sự hình thành và vận động của giá cả trên thị 

trường CTHH

4

5

6

7

Định giá trong thị trường cạnh tranh không 

hoàn hảo

Xác định mức giá ngăn chặn nhập ngành

Định giá khi có thế lực thị trường – phân biệt giá

Định giá chuyển giao và định giá cho khu vực 

công cộng



Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm

4.1. Tiêu thức phân loại cấu trúc thị trường

❖ Các tiêu thức phổ biến nhất:

- Số người tham gia vào thị trường

- Tính đồng nhất của sản phẩm

- Rào cản nhập và rút khỏi ngành

4.2. Phân loại thị trường

Số lượng DN

Độc quyền 

nhóm

Độc quyền 

thuần túy

Cạnh tranh 

có tính ĐQ

Cạnh tranh 

hoàn hảo

SP phân 

biệt

Một ít 

doanh 

nghiệp

SP giống hệt 

nhau

Một 

doanh 

nghiệp

Nhiều DN



Sự hình thành và vận động của giá cả 

trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

❖ 2.1. Đặc điểm của hình thái thị trường cạnh tranh hoàn

hảo

❖ Có nhiều người mua và nhiều người bán một loại sản

phẩm có tính đồng chất

❖ Người mua và người bán có đủ thông tin về sản phẩm, giá

cả trên thị trường.

❖ Các doanh nghiệp có thể tự do gia nhập và rút khỏi ngành

mà không có cản trở.



- Trong thị trường cạnh

tranh hoàn hảo các DN

gặp đường cầu nằm

ngang (D trùng MR)

- Mức giá tối đa hóa lợi

nhuận:

MR=MC

MR=P => P = MC

2.2. Sự hình thành mức giá của doanh nghiệp trên thị trường 

cạnh tranh hoàn hảo

2.2.1. Sự hình thành mức giá tối đa hóa lợi nhuận

- Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho mọi thị trường là Doanh thu cận 

biên bằng chi phí cận biên (MR=MC)

P

0P

0Q Q

MC

MRD 

Sự hình thành và vận động của giá cả 

trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

-Trong thị trường cạnh tranh 

hoàn hảo các DN gặp đường 

cầu nằm ngang (D trùng MR)

- Mức giá tối đa hóa lợi 

nhuận:

MR=MC

MR=P     => P = MC



- Khi P> ATCmin, DN có lãi

- Khi AVCmin< P < ATCmin

+ Khi DN đóng cửa, DN sẽ

mất tất cả doanh thu

(TR=0), DN vẫn phải chịu

chi phí cố định (TP= -FC)

+ Nếu DN tiếp tục sản xuất

thì doanh thu từ bán hàng

hóa đủ bù đắp chi phí biến

đổi, phần dôi ra DN dùng

để bù đắp chi phí cố định

2.2.2. Xác định mức giá đóng cửa của DN trong ngắn hạn

P

1P

1Q Q

MC

ATC

AVC

=> DN đóng cửa khi giá bán nhỏ hơn 

chi phí biến đổi bình quân tối thiểu 

(P< AVCmin)

Sự hình thành và vận động của giá cả 

trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

- Khi P> ATCmin, DN có lãi

- Khi AVCmin< P < ATCmin

+ Khi DN đóng cửa, DN sẽ 

mất tất cả doanh thu (TR=0), 

DN vẫn phải chịu chi phí cố 

định(TP=-FC)

+ Nếu DN tiếp tục sản xuất 

thì doanh thu từ bán hàng 

hóa đủ bù đắp chi phí biến 

đổi, phần dôi ra DN dùng để 

bù đắp chi phí cố định



2.2.3. Xác định mức giá đóng cửa của DN trong dài hạn

P

2P

2Q Q

LMC

LATC

- Khi P > LATCmin, DN có 

lãi, là động lực để các DN 

mới ra nhập ngành.

- Khi P= LATCmin, DN hòa 

vốn, các DN không có 

động cơ ra nhập hay rút 

khỏi ngành

=> DN rời bỏ thị trường khi giá bán 

nhỏ hơn chi phí bình quân dài hạn 

(P< LATCmin)

Sự hình thành và vận động của giá cả 

trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo



2.3. Hình thành và vận động của giá cả trên thị trường CTHH

2.3.1. Mức giá cần bằng dài hạn ban đầu của thị trường

P

1P

1Q Q

MC

ATC

P

SRS

D

LRS

Q

Cân bằng của hãng kinh doanh

P = ATCmin

Mức giá cân bằng là P1

Cân bằng thị trường

Sự hình thành và vận động của giá cả 

trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo



2.3.2. Mức giá cân bằng thị trường trong ngắn hạn

P

1P

1Q Q

MC

ATC

P

SRS

1D

LRS

Q

1D

2P

Hãng kinh doanh

Mức giá là P2 là mức giá 

cân bằng trong ngắn hạn

Thị trường

Khi có kích thích làm tăng cầu thị trường, 

đường cầu thị trường dịch sang phải

B

A

Sự hình thành và vận động của giá cả 

trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo



2.3.3. Mức giá cân bằng thị trường trong dài hạn

P

1P

1Q Q

MC

ATC

P

1S

1D

LRS

Q

2D

2P
2SB

A C

Hãng kinh doanh

P1 là mức giá thống trị thị trường

Thị trường

Sự hình thành và vận động của giá cả 

trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo



Sự hình thành giá cả trên thị trường 

độc quyền bán

3.1. Xác định mức giá tối đa hóa lợi nhuận

❖ Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận 

MR= MC

❖Mức giá tối đa hóa lợi nhuận

Pi= MC. 1/(1+1/ED) = MCq*.kd

Trong đó:

+Pi là mức giá của sản phẩm i

+MCq* chi phí cận biên tại mức sản lượng tối đa hóa lợi 

nhuận (q*)

+kd là hệ số phản ánh quyền lực của nhà độc quyền trong việc 

định giá



3.2. Xác định khoảng giá hoạt động của Doanh nghiệp

3.2.1.  Về lý thuyết

MR=P(1+1/ED)= P(1-1/       )

❖ Nếu ED =∞ =>MR=P

❖ ED >1 => MR >0 => TR tăng

❖ ED < 1 => MR<0 => TR giảm

❖ ED =1 => MR=0 => TR max

DN độc quyền luôn hoạt động trong khoảng giá có cầu co giãn 

đảm bảo cho tổng doanh thu tăng, ED >= 1

b/ Về thực tế

Giá cả trên thị trường độc quyền bán sẽ biến động từ mức giá giới 

hạn thấp  tới mức giá giới hạn cao

DE

Sự hình thành giá cả trên thị trường 

độc quyền bán



Định giá trong thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo

4.1.  Định giá trong thị trường cạnh tranh có tính độc quyền

❖ Trong ngắn hạn:

+ Mỗi DN giống như nhà độc quyền, là người đặt giá cho sản 

phẩm của mình.

+ Mức giá tương ứng với mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận.

❖ Trong dài hạn:

+ Mức giá bằng với chi phí bình quân dài hạn ở tiếp điểm giữa 

đường cầu và đường LATC



4.2.  Định giá trong thị trường độc quyền tập đoàn

4.2.1.  Định giá theo lý thuyết

❖ Đường cầu có thể được biểu diễn: P= P(Q)

❖ Hàm lợi nhuận của DN:

TPi=TRi-TCi

❖ Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận: MR=MC

MR=P(1+1/ED) hay MC=P(1+1/ED) ( P-MC)/P=-1/ED

Có thể viết lại:

(P-MC)/P=-Si(1+k)/ED

Trong đó:

+Si là thị phần của DN thứ i

+k là sự khác nhau của dự đoá

+ED là hệ số co giãn của cầu thị trường

Định giá trong thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo



4.2.2.  Hình thành giá trong thực tế

❖ DN dẫn đầu - DN thủ lĩnh

DN này định giá theo công thức:

Pd=MCq*.(1+pr)

Trong đó: 

- Pd là mức giá dự kiến của DN dẫn đầu

- MCq* là chi phí cận biên của DN dẫn đầu tại mức sản lượng 

tối đa hóa lợi nhuận.

- pr là tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành hàng

Định giá trong thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo



❖ DN thách thức

DN này định giá theo công thức:

Pi= MCq*.ki

Trong đó:

- MCq* là chi phí cận biên của DN tại mức sản lượng tối đa 

hóa lợi nhuận

- ki là hệ số phản ánh sự khác biệt về sản phẩm, k>1

Định giá trong thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo



❖ DN theo sau

• Là DN còn lại trên thị trường

• DN này thường tìm cách tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu 

quả

• DN này thường bắt chước các DN khác về chiến thuật sản 

phẩm cũng như chiến thuật giá

Định giá trong thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo



4.2.3. Cạnh tranh về giá khi có hơn hai DN trong ngành

❖ Sự cạnh tranh giữa các DN tham gia thị trường làm cho giá cả 

thị trường xoay quanh giá của DN dẫn đầu.

❖ Các DN trong ngành hàng cấu kết với nhau để áp đặt mức giá 

sao cho tổng lợi nhuận ngành hàng là cao nhất, lợi nhuận của 

mỗi DN cũng tăng.

=>  Tóm lại, chi phí và quyết định về giá của DN dẫn đầu có vai 

trò quan trọng, nó chi phối sự hình thành và vận động của giá 

cả trên thị trường độc quyền tập đoàn.

Định giá trong thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo



Xác định mức giá ngăn chặn nhập ngành

❖ Đặt giá giới hạn ngăn chặn nhập ngành do lợi thế chi phí 

tuyệt đối

P

LP

1Q Q

HP

ATCmới nhập ngành

ATCtrong ngành

Dkhuyến khích nhập ngành

Dngăn chặn nhập ngành

- Nếu các DN trong ngành

đặt giá Ph thì đường cầu

của người mới nhập

ngành là đường D khuyến

khích nhập ngành.

- Nếu các DN trong ngành

đặt giá Pl thì đường cầu

của người mới gia nhập

ngành là đường D ngăn

chặn nhập ngành, không

có mức sản lượng nào

đem lại lợi nhuận cho

người mới nhập ngành.



❖ Đặt giá giới hạn nhập ngành khi có lợi thế kinh tế theo quy 

mô

P

LP

Q

LATC

Dthị trường

Q1- sản lượng của 

người trong ngành

- Đường LATC là chi

phí bình quân dài hạn

mà cả người trong

ngành hàng và nhập

ngành gặp phải, nó thể

hiện tính kinh tế nhờ

quy mô tương đối lớn.

- Mức giá tối đa mà

không có sự gia nhập

ngành có thể đặt là Pl

Xác định mức giá ngăn chặn nhập ngành



Định giá khi có thế lực thị trường 

Phân biệt giá

❖ Điều kiện để thực hiện phân biệt giá:

• Người tiến hành phân biệt giá phải có sức mạnh thị trường 

để đường cầu về sản phẩm dốc xuống.

• Thị trường tổng thể phải được chia thành những thị trường 

nhỏ có các độ co giãn của cầu theo giá khác nhau.

• Các thị trường nhỏ này phải thực sự tách rời sao cho người 

mua trong thị trường này không thế bán lại cho người mua 

ở thị trường khác.



6.1. Phân biệt giá cấp 1

❖ Giá mà DN độc quyền bán áp đặt cho mỗi khách hàng một

mức giá, đó là giá tối đa mà khách hàng sẵn sàng trả cho mỗi

đơn vị mua.

P

1P

1Q

D

MC

0Q Q

0P

MR

- Được thực hiện trong các tình

huống mà sản phẩm bán ra chỉ có

thể dùng được bởi chính cá nhân

mua nó. VD: lĩnh vực pháp luật, y

tế, …

- Đường cầu biểu thị doanh thu cận

biên (D MR)

- Toàn bộ phần thặng dự của người

tiêu dùng biến thành lợi nhuận của

DN



Định giá khi có thế lực thị trường 

Phân biệt giá



P

1P

1Q

D MC

2Q Q

2P

MR

ATC

3P

3Q

6.2. Phân biệt giá cấp 2

• DN độc quyền sẽ áp dụng mức giá khác nhau cho những khối 

lượng sản phẩm khác nhau của cùng một hàng hóa, dịch vụ.

- Người tiêu dùng vẫn

còn được một phần

thặng dư.

- DN có lợi nhiều hơn do

chiếm được một phần

thặng dư của người tiêu

dùng.

Định giá khi có thế lực thị trường 

Phân biệt giá



6.3. Phân biệt giá cấp 3

❖ Là hình thức chia khách hàng thành các nhóm khác nhau 

với đường cầu riêng biệt.

❖Mỗi nhóm xác định mứ sản lượng và giá tối ưu sao cho 

doanh thu cận biên từ mỗi nhóm đều bằng doanh thu cận 

biên chung (MR1=MR2=...=MRn=MR)

Định giá khi có thế lực thị trường 

Phân biệt giá



6.4. Phân biệt giá thời kỳ

❖ Chia khách hàng thành các nhóm khác nhau với các hàm 

cầu khác nhau, được định giá khác nhau vào các thời điểm 

khác nhau.

❖ Tối đa hóa lợi nhuận, DN đặt MR=MC cho mỗi nhóm 

khách hàng.

Định giá khi có thế lực thị trường 

Phân biệt giá



6.5. Phân biệt giá thời điểm

- DN đặt MR=MC cho mỗi giai đoạn, đặt giá cao vào lúc 

cao điểm và giá thấp vào lúc không cao điểm

6.6. Định giá gộp

- Là việc gộp giá các sản phẩm riêng biệt thành giá chung 

cho cả lô hàng.

Định giá khi có thế lực thị trường 

Phân biệt giá



7.1. Định giá chuyển giao

- Định giá chuyển giao (định giá trong nội bộ DN) là việc định 

giá cho các giao dịch giữa các bộ phận trong DN.

7.1.1. Định giá chuyển giao khi không có thị trường bên ngoài

7. Định giá chuyển giao và định giá cho 

khu vực công cộng

P

Q

maxrP

TP

DNMC

SXMC

PPMC

DND

DNMR

PPD
PPMR

- Mức sản lượng tối đa

hóa lợi nhuận của DN là

Qrmax, cũng là mức sản

lượng của bộ phận sản

xuất sản xuất ra.

- Mức giá tối đa hóa lợi

nhuận của DN là Prmax.

- Mức giá chuyển giao

được xác định tại PT



7.1.2. Định giá chuyển giao có thị trường cạnh tranh hoàn 

hảo cho sản phẩm trung gian

P

TGP

TGMC

TGTG MRD 

MCcuối cùng

MRcuối cùng

Dcuối cùng

-Mức sản lượng sản xuất

là Qtg, phần chêch lệch

(Q cuối cùng - QTG) sẽ mua

ngoài thị trường.

- Mức giá chuyển giao là

PTG

7. Định giá chuyển giao và định giá cho 

khu vực công cộng

Q



7.2. Định giá cho các doanh nghiệp công cộng

7.2.1. Định giá theo nguyên tắc bằng chi phí cận biên

- P= MC, DN tối đa hóa lợi nhuận và thị trường đạt cân

bằng tại giao điểm của đường cung và đường cầu.

7.2.2. Định giá bằng chi phí biên ngắn hạn và dài hạn

7.2.3. Định giá bằng chi phí biên và vấn đề lỗ của Doanh

Nghiệp

Tuy nhiên, không có giải pháp thỏa mãn hoàn toàn về

việc định giá trong khu vực công cộng.

7. Định giá chuyển giao và định giá cho 

khu vực công cộng



CHƯƠNG 5

LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG THỊ 

TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT



Chương 5: Lý thuyết định giá trong thỊ trường 

yếu tố sản xuất

3 loại thị trường yếu tố sản xuất điển hình:

❖Thị trường yếu tố cạnh tranh hoàn hảo.

❖Thị trường yếu tố trong đó người mua có sức 

mạnh độc quyền mua.

❖Thị trường trong đó người bán yếu tố có sức 

mạnh độc quyền bán.



1. Bản chất của cầu về yếu tố sản xuất

1.1. Mức cầu đối với yếu tố sản xuất là mức cầu thứ phát

❖ Mức cầu của hộ gia đình về hàng hóa, dịch vụ là mức cầu trực 

tiếp.

❖ Mức cầu của các DN đối với yếu tố sản xuất là mức cầu thứ 

phát, nó xuất phát từ mức cầu cuả người tiêu dùng đối với các 

hàng hóa, dịch vụ.

❖ Đường cầu về yếu tố sản xuất sẽ giống với đường cầu hàng 

hóa, dịch vụ ban đầu về hình dáng.

1.2. Cầu về yếu tố sản xuất là cầu phụ thuộc lẫn nhau



2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh

2.1. Cầu thị trường

2.1.1. Cầu về một yếu tố đầu vào khi chỉ có một đầu vào biến đổi

Giả định hãng sử dụng 2 yếu tố đầu vào:

- Vốn (K); giá của vốn là R (chi phí thuê vốn); K cố định.

- Lao động (L); giá của lao động W (tiền công); L thay đổi.



Giả định DN thuê thêm lao động. Doanh thu tăng thêm 

là doanh thu cận biên của lao động (MRL)

MRL= W = ∆TR/ ∆L = MR . MPL

❖ Trường hợp thị trường đầu ra là thị trường cạnh tranh hoàn 

hảo (MR = P)

MRL = MR. MPL = P. MPL

❖ Trường hợp thị trường đầu vào là thị trường cạnh tranh hoàn 

hảo (W cố định)

Đường cung lao động hoàn toàn co giãn (SL=W)

→ Cầu về lao động được quyết định bởi MRL

→ Tiền công tối ưu (W*); Lượng lao động tối ưu (L*) được  xác 

định tại giao điểm của MRL và SL

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



Giá 

lao 

động

W*
A

B

SL

SL'

Số lượng lao động

DL=P.MPL=MRL

L*

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



2.1.2. Cầu về yếu tố sản xuất khi có một số yếu tố đầu vào khác

thay đổi

❖ Giả định quá trình sản xuất trong dài hạn cả K và L đều 

thay đổi

❖ Đường cầu lao động dài hạn có độ co giãn hơn đường cầu 

lao động trong ngắn hạn

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



Tiền 

công

W1

W2
DLR

MRL2MRL1

Số lao động
L1 L2

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



2.1.3. Đường cầu thị trường

❖ Đường cầu lao động của ngành: là đường tổng hợp theo 

chiều ngang các đường MRL của hãng về yếu tố sản xuất.

Giả định thị trường đầu ra là thị trường cạnh tranh hoàn 

hảo (MRL= P.MPL)

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



Tiền 

công

W

1

W

2

MRL
2

MRL
1

l1 l2 l2'
L

DL2
DL1

LL2'L2L1

P thay 

đổi

P không 

đổi

Tiền 

công

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



→ Đường cầu lao động của ngành khi giá giảm ít co giãn hơn 

đường cầu ban đầu.

❖ Đường cầu thị trường: Tổng hợp theo chiều ngang tất cả các 

đường cầu của ngành về yếu tố lao động, chúng ta được đường 

cầu thị trường về yếu tố lao động.

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



2.2. Xác định cung các yếu tố sản xuất

2.2.1.Cung yếu tố sản xuất của hãng

- Khi thị trường yếu tố là cạnh tranh hoàn hảo thì đường 

cung của hãng là đường nằm ngang.

- Đường cung của hãng trùng với đường chi tiêu bình quân 

và đường chi tiêu cận biên.

- Để tối đa hóa lợi nhuận thì: MRL= ME= W

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



W

W*

L

SL≡ AE≡ ME

MRL

L*

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



2.2.2. Đường cung thị trường về yếu tố đầu vào

- Khi yếu tố đầu vào là lao động thì người quyết định việc cung là 

người lao động không phải các hãng.

- Đường cung lao động của cá nhân có thể là đường cong ngược.

- Đường cung lao động của thị trường là đường dốc lên.

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



Đường cung lao động cá nhân Đường cung lao động thị trường

W SL

LL0

W
0

W

SL

L

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



2.3. Xác định giá yếu tố dựa vào cung cầu trong thị trường 

yếu tố cạnh tranh

Thị trường đầu ra cạnh tranh

Giá đầu vào là W0, Lượng đầu vào là L0

Thị trường đầu ra độc quyền

Giá đầu vào là WM,Lượng đầu vào là LM

W

W0

SL=AE

DL=P.MPL

A

L0 L

W

WM

SL=AE

LM L

DL=MR.MPL

VM

LTƯ

B

DL=P.MPL

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên 

TT yếu tố cạnh tranh



3. Xác định giá trong thị trường yếu tố với sức 

mạnh độc quyền mua

3.1. Xác định vị trí các đường trên đồ thị 

❖ Thị trường yếu tố có sức 

mạnh độc quyền mua thì 

SL≡ AE

❖ME nằm phía trên và ít co 

giãn hơn AE.

❖ Đường cầu lao động 

DL≡MV≡MRL

W ME

L

SL≡AE

DL≡MV≡MRL



3.2. Xác định giá mua yếu tố sản xuất của nhà sản xuất độc 

quyền mua

Nhà sản xuất có sức mạnh độc quyền mua thì số lao động 
được thuê là L*, mức tiền công tương ứng là W*

W ME

LLTƯL*

WTƯ

W*

SL≡ AE

DL≡ MV≡ MRL

3. Xác định giá trong thị trường yếu tố với sức 

mạnh độc quyền mua



4. Xác định giá trên thị trường độc quyền bán về 

yếu tố sản xuất

4.1.1. Xác định vị trí các đường trên đồ thị       

❖ Đường cầu lao động của thị 

trường (DL) là đường tổng 

hợp theo chiều ngang các 

đường cầu của ngành cạnh 

tranh để thuê lao động

❖ Đường cung lao động (SL) 

mô tả cách mà các thành 

viên trong nghiệp đoàn cung 

ứng lao động.

W

SL=MC

L

DL

MRL

4.1. Xác định mức giá lao động với sức mạnh độc quyền bán



4.1.2. Xác định mức tiền công

❖ TT Cạnh tranh hoàn hảo:

Tiền công ở mức W*

Lao động được thuê ở mức L*

❖ TT độc quyền bán:

Tiền công ở mức W1

Lao động được thuê ở mức L1

❖ Để tối đa hóa tổng tiền công mà 

lao động được nhận:

Tiền công ở mức W2

Lao động được thuê ở mức L2

W

SL=MC

L

DL

MRL

W1

W2

W*

L*L1 L2

4. Xác định giá trên thị trường độc quyền bán về 

yếu tố sản xuất

❖ TT Cạnh tranh hoàn hảo:

Tiền công ở mức W*

Lao động được thuê ở mức L*

❖ TT độc quyền bán:

Tiền công ở mức W1

Lao động được thuê ở mức L1

❖ Để tối đa hóa tổng tiền công mà 

lao động được nhận:

Tiền công ở mức W2

Lao động được thuê ở mức L2



4.2. Mô hình hai khu vực về việc làm cho người lao động

❖ Nghiệp đoàn sử dụng sức mạnh độc quyền bán để tăng tiền

công cho các đoàn viên, có ít lao động hơn có việc làm.

❖ Những đoàn viên ko có việc làm sẽ chuyển sang khu vực

phi nghiệp đoàn.

❖ Giả định tổng cung của nghiệp đoàn và phi nghiệp đoàn là

không thay đổi, đường cung lao động chung hoàn toàn

không co giãn.

4. Xác định giá trên thị trường độc quyền bán về 

yếu tố sản xuất



❖ Khi nghiệp đoàn tăng tiền công trong khu vực có nghiệp đoàn từ W* lên 

WU thì mức việc làm giảm xuống LU

❖ Để giữ cho tổng cung không đổi là SL thì mức tiền công trong khu vực phi 

nghiệp đoàn giảm từ W* xuống WNU, việc làm tăng lên LNU.

❖ Lợi ích nhận được của lao động trong khu vực nghiệp đoàn là cái giá mà lao 

động trong khu vực phi nghiệp đoàn phải trả.

W

WU

W*

DU DNU
SL

DL

LLNULU

A A'

C
WNU

4. Xác định giá trên thị trường độc quyền bán về 

yếu tố sản xuất



4.3. Độc quyền song phương trên thị trường lao động

KN: Độc quyền song phương là thị trường mà ở đó một nhà độc

quyền bán, bán hàng cho một nhà độc quyền mua

❖ Nếu nghiệp đoàn không có sức

mạnh độc quyền thì nhà độc

quyền mua sẽ quyết định thuê lao

động với tiền lương W2, thỏa

mãn nguyên tắc ME=DL.

❖ Nếu nghiệp đoàn có sức mạnh

độc quyền bán thì tiền công được

xác định tại mức W1, thỏa mãn

nguyên tắc MR=MC.

❖ Tùy thuộc chiến lược đàm phán

mức tiền công được xác định

trong khoảng từ W1 đến W2.

W

W1

W0

W2

MR

DL

ME

SL=AE=MC

L

4. Xác định giá trên thị trường độc quyền bán về 

yếu tố sản xuất



CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC 

GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG



2. Những căn cứ chủ yếu của việc xác định 

mức giá của HH-DV

2.1 Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá

2.2. Căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch 

vụ tham gia

2.3. Căn cứ vào cầu thị trường

2.4. Căn cứ vào chi phí

2.5. Căn cứ vào chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

2.6. Những yếu tố khác trong môi trường kinh doanh



3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ

3.1. Phương pháp xác định mức giá dự kiến từ chi phí cho 

một đơn vị sản phẩm

Mức giá dự kiến của sản phẩm được xác định theo 2 cách:

+ Cộng thêm vào chi phí một mức lợi nhuận định mức

Giá dự kiến= CPSX + LN định mức

+ Định giá theo lợi nhuận mục tiêu

Giá dự kiến= CPSX + LN mục tiêu



3.1.1. Định giá theo phương pháp cộng thêm vào chi phí sản xuất

một mức lợi nhuận định trước

❖ Xác định mức giá dự kiến chung 

❖ Xác định mức giá của sản phẩm có rào cản nhập ngành

 Pe= ATC(1+ pb     ) 

Trong đó: 

- Pe là mức giá dự kiến của sản phẩm 

- ATC là chi phí sản xuất bình quân cho một đơn vị sản phẩm 

 - pb   là tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành hàng. 

 Pe= ATC (1+ pb   + pr   ) 

 Trong đó: 

 - pr   là tỷ suất lợi nhuận dành cho sản phẩm của những ngành có rào cản nhập ngành. 

 

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



❖ Xác định mức giá của sản phẩm công nghiệp khai thác

❖ Xác định mức giá trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

❖ Xác định mức giá trên thị trường độc quyền bán

Pe= ATCc (1+ pb  + pr  ) 

Trong đó: 

ATCc là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nguồn tài nguyên có 

điều kiện khai thác khó khăn nhất. 

Pe= ATCb (1+ pb  ) 

Trong đó: 

- ATCb là chi phí sản xuất bình quân của ngành hàng cho một đơn vị sản phẩm. 

 Pe= ATCđ (1+ pđ  ) 

Trong đó: 

- ATCđ là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nhà độc quyền. 

 - pđ  là tỷ suất lợi nhuận của nhà độc quyền. 

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



❖ Xác định mức giá trong hình thái thị trường độc quyền tập 

đoàn

❖ Xác định mức giá trong hình thái thị trường cạnh tranh có tính 

độc quyền

Pe= ATCdđ (1+ pb  ) 

Trong đó: 

ATCdđ là chi phí sản xuất của DN dẫn đầu 

Pe= ATCg (1+ pb  + pk  ) 

Trong đó: 

- ATCg là chi phí sản xuất bình quân một đơn vị sản phẩm gắn liền với chất lượng 

hàng hóa hoặc dịch vụ 

 - pk  là tỷ suất lợi nhuận gắn liền với sự khác biệt của hàng hóa hoặc dịch vụ. 

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



❖ Ưu điểm của phương pháp này:

- Phương pháp này đơn giản, dễ tính, chi phí sản xuất là đại 

lượng mà người bán hoàn toàn có thể kiểm soát được.

- Khi tất cả các DN trong một ngành hàng đều sử dụng phương 

pháp định giá này, thì giá của họ sẽ có xu hướng tương tự 

nhau. Vì vậy sẽ giảm thiểu sự cạnh tranh về giá.

- Đảm bảo được sự công bằng cho cả người mua và người bán.

❖ Nhược điểm của phương pháp này:

- Bỏ qua sự ảnh hưởng của cầu và sự nhận thức về giá của 

khách hàng.

- Phương pháp này không tính đến tỷ giá và giá của đối thủ 

cạnh tranh. Vì vậy, chức năng phản ánh về sức cạnh tranh của 

giá sẽ thấp.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.1.2. Xác định mức giá theo lợi nhuận mục tiêu

❖ Định giá theo lợi nhuận mục tiêu: Là DN xác định mức giá 

trên cơ sở đảm bảo tỷ suất lợi nhuận mục tiêu trên vốn đầu tư 

hoặc trên doanh thu mà DN mong muốn đạt được.

❖ Sản lượng hòa vốn xác định theo công thức:

❖ Trong đó: 

- Qhv là sản lượng tại điểm hòa vốn

- FC là tổng chi phí sản xuất cố định

- AVC là chi phí biến đổi bình quân một đơn vị sản phẩm

- P là giá bán đơn vị sản phẩm

Qhv= 
AVCP

FC


  (6.10) 

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



❖Mức giá tính theo lợi nhuận mục tiêu

❖ Trong đó: 

- Pe là mức giá tính theo lợi nhuận mục tiêu

- Là lợi nhuận mục tiêu bình quân 1 đơn vị sản lượng hòa 

vốn

- ATChv là chi phí sản xuất bình quân tại điểm hòa vốn.

Pe= ATChv+ PMT  

MTP

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



❖ Ưu điểm của phương pháp này:

- Đơn giản, dễ tính toán

- DN luôn có lợi nhuận dương

- Thúc đẩy DN có chiến lược đầu tư và nâng cao doanh 

thu tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị phần trong tương lai.

- Thúc đẩy DN tìm cách giảm chi phí sản xuất, giảm mức 

sản lượng hòa vốn.

❖ Nhược điểm của phương pháp này:

- Chưa xem xét đến sự co giãn của cầu theo giá, khó khăn 

trong nhận định biến động của giá.

- Phải xác định chính xác sản lượng hòa vốn theo mỗi chu 

kỳ sản xuất của sản phẩm, thì mới có thể xác định 

chính xác lợi nhuận mục tiêu.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.2.Phương pháp xác định mức giá dựa vào chi phí biến 

đổi và giảm thiểu thiệt hại về chi phí cố định

❖ Trong ngắn hạn, các DN sản xuất 

có thể bị lỗ nhưng cần phải tối 

thiểu hóa số lỗ của DN.

❖ DN có thể xác định giá bán sản 

phẩm của mình theo công thức:

Pe= AVCmin (1+ kAFC) (6.13)

❖ Trong đó:

- Pe là mức giá dự kiến

- AVC min là chi phí biến đổi bình 

quân tối thiểu 1 đơn vị sản phẩm.

- kAFC là tỷ lệ giảm thiểu về thiệt 

hại chi phí sản xuất cố định tính 

bằng tỷ lệ khấu hao TSCĐ 

P

Q

MC

AVC

AFC

Qo Qhv

ATC

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.3. Phương pháp xác định mức giá dựa vào chi phí sử dụng 

và giá trị sử dụng của sản phẩm

❖ Công thức xác định:

Pe= P'- (Cg+ CS)       (6.14)

❖ Trong đó:

- Pe là mức giá dự kiến

- P' là tổng giá trị cho tiêu dùng sản phẩm

- Cg là tổng chi phí để biến giá trị sử dụng tiềm năng thành 

giá trị sử dụng hiện thực của sản phẩm.

- CS là giá trị sử dụng của sản phẩm mang lại cho người tiêu 

dùng hay thặng dư của người tiêu dùng.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



VD: Giả định có 3 loại xe máy trên thị trường với các nhãn hiệu 

khác nhau được tổng hợp trong bảng sau:

❖ Có hai xu hướng hình thành giá thị trường khác nhau:

- Xu hướng 1: Giá hình thành nghiêng theo thị trường độc 

quyền nhóm.

+ Giá cả hình thành theo chi phí và ứng xử giá của DN dẫn đầu 

thị trường về doanh số bán.

+ Mức giá được xác định:

P= 1200- 300- 200= 700

Chỉ tiêu SP: A SP: B SP: C 

1. Giá trị của sản phẩm cho tiêu dùng- P' 1000 1100 1200 

2. Chi phí sử dụng sản phẩm- Cg 500 400 300 

3. Giá NTD có thể chấp nhận (3= 1- 2) 500 700 900 

4. Mức giá bán của DN 500 600 700 

5. Thặng dư tiêu dùng- CS 0 100 200 

 

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



- Xu hướng 2: Giá hình thành nghiêng theo thị trường cạnh tranh 

có tính độc quyền.

+ Giá cả thị trường được tính theo mức giá trung bình.

+ Mức giá được xác định:

P= 1100-(400+100)= 600

- Tùy theo thời gian và ứng xử của người tiêu dùng mà giá thị 

trường sẽ biến động trong khoảng từ 600 đến 700.

n

CSC'P

P

n

1i

n

1i

n

1i

igii  
  





3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.4. Phương pháp xác định dựa vào cầu thị trường

3.4.1.Xác định mức giá dựa vào sức mua hàng hóa của dân cư

Công thức: 

Trong đó:

- là mức giá dự kiến của sản phẩm thứ i.

- M là tổng quỹ mua hàng của toàn xã hội.

- ki là tỷ lệ quỹ mua hàng của xã hội dành cho sản phẩm thứ i.

- n là số lượng người mua hàng hóa i trên thị trường.

❖ Ưu điểm của phương pháp này:

- Đơn giản, dễ tính toán

- Cho biết tỷ trọng tiêu thụ của mỗi sản phẩm trong tổng mức cầu, từ đó có 
kế hoạch chính xác cho khả năng sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm cụ thể.

❖ Nhược điểm:

- Mức độ chính xác của giá cả phụ thuộc vào việc xác định chính xác tổng 
quỹ mua hàng hóa của xã hội dành cho mặt hàng đó.

P
i

e
= 

kixM

nxq
 (6.16) 

P
i

e

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.4.2.Xác định mức giá dự kiến dựa vào mối quan hệ giữa 

lượng cầu thị trường và chi phí sản xuất

Công thức:

P
i

e
= ATCi (1+ pb  ) 

Trong đó: 

- P
i

e
 là mức giá dự kiến tương ứng với mức cầu thị trường qi. 

- ATCi là chi phí sản xuất bình quân 1 đơn vị sản phẩm tương 

ứng với cầu thị trường qi. 

 - pb   là tỷ suất lợi nhuận bình quân của ngành hàng. 

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



❖ Ưu điểm của phương pháp này:

- Có thể tính toán mức giá cho từng mức thị trường của một

hàng hóa nào đó, giúp DN có chính sách phân biệt giá hợp lý.

- Giúp cho đơn vị sản xuất kinh doanh lập chính xác đường cầu

về sản phẩm của mình.

❖ Nhược điểm của phương pháp:

- Độ chính xác của mức giá dựa hoàn toàn vào phương pháp

tổng hợp và tính toán chi phí sản xuất bình quân đơn vị sản

phẩm ở mỗi mức cầu thị trường.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.4.3.Xác định mức giá theo khoảng giá tâm lý tiêu dùng tối ưu

❖ Cơ sở lý thuyết của phương pháp:

- Tâm lý khách hàng cho rằng: giá cao gắn với sản phẩm có chất

lượng tốt, giá thấp gắn với sản phẩm có chất lượng không tốt, lạc

hậu, lỗi mốt.

- Phạm vi giá cả phân thành một khoảng giá có giới hạn thấp và giới

hạn cao.

❖ Nội dung phương pháp

Xác định mức giá dự kiến thông qua 4 bước

❖ Ưu điểm:

Có thể xác định mức giá dự kiến phù hợp với đa số khách hàng.

❖ Nhược điểm

Độ chính xác thấp do ảnh hưởng của việc chọn mẫu và mức giá điều

tra chưa hẳn là mức giá mà người tiêu dùng quyết định mua.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.5. Xác định mức giá dựa trên cơ sở cạnh tranh

3.5.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến xác định mức giá

- Số lượng đối thủ cạnh tranh

- Quy mô của đối thủ cạnh tranh

- Khu vực có đối thủ cạnh tranh

- Mức độ phụ thuộc của các đối thủ cạnh tranh

- Số lượng và số loại sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đang tiêu 

thụ trên thị trường.

- Giá bán của đối thủ cạnh tranh

- Điều kiện gia nhập ngành

- Phương pháp xác định mức giá của đối thủ cạnh tranh

- Phản ứng của đối thủ cạnh tranh

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.5.2.Phương pháp xác định mức giá dựa trên cơ sở cạnh tranh

❖ Xác định mức giá bằng với giá của đối thủ cạnh tranh

❖ Định mức giá cao

❖ Định mức giá thấp

❖ Ưu điểm

- DN chú ý tới đối thủ cạnh tranh

- DN nắm được thông tin của đối thủ cạnh tranh về: số lượng, chủng

loại sản phẩm...

- Có quyết định về giá kịp thời và hợp lý với thị trường.

❖ Nhược điểm:

- Không tính đến chi phí sản xuất nên ảnh hưởng đến hiệu quả kinh

tế của DN

- Tốn thời gian và tiền để nghiên cứu thông tin về đối thủ cạnh tranh

- Tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh bắt chước các mức giá mà

DN lựa chọn

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.6. Xác định mức giá dựa trên cơ sở khách hàng

3.6.1.Một số câu hỏi cần phải thu thập và phân tích khi định

giá theo phương pháp này:

- Một là: giá có được coi là chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản

phẩm hay không?

- Hai là: Khách hàng có cho rằng họ xứng đáng có sản phẩm

tương ứng với số tiền họ bỏ ra không?

- Ba là: khách hàng có quan tâm đến uy tín của sản phẩm hơn

giá không?

- Bốn là: Khách hàng mục tiêu trả giá bao nhiêu cho sản phẩm

của DN?

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



3.6.2.Các phương pháp xác định mức giá trên cơ sở khách hàng

❖ Xác định mức giá để hỗ trợ hình ảnh của sản phẩm

- DN muốn giá cả sản phẩm của mình nói lên chính xác hình ảnh 

của sản phẩm.

- Khách hàng coi trọng uy tín thường cho rằng giá cao đồng nghĩa 

với chất lượng sản phẩm tốt.

❖ Xác định mức giá để thu hút khách hàng

- DN chủ động làm tăng sự kích thích của khách hàng bằng việc hạ 

giá thấp hơn, có thưởng, có thể tăng giá.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



❖ Xác định một dãy giá để hấp dẫn nhiều nhóm khách hàng

- Khi hiểu rõ về thị trường, DN có thể tiến hành phân đoạn thị trường thành

nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

- Các tiêu thức để phân đoạn thị trường: độ tuổi, thu nhập, vị trí xã hội, vị trí

địa lý...

- DN xác định một dãy giá, áp dụng từng mức giá cho từng nhóm khách

hàng.

❖ Xác định mức giá để tăng số lượng bán ra

- Đây là phương pháp định giá theo số lượng bán ra.

- DN chiết khấu cho khách hàng mua với số lượng lớn để thúc đẩy tiêu thụ

sản phẩm.

❖ Định giá gộp

- Đây là cách tính giá gộp của hai hay nhiều sản phẩm trong một mức giá.

- Dựa trên cơ sở người tiêu dùng đánh giá cả gói hàng hóa hơn là từng sản

phẩm riêng biệt.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



4.7. Định giá theo chiến lược phân hóa giá của DN

DN cần xác định mức giá cơ bản ban đầu cho mỗi sản phẩm và sau
đó xây dựng một cơ cấu giá phản ánh những thay đổi về nhu cầu và
chi phí theo từng tiêu chí.

4.7.1. Định giá bằng việc chiết khấu

DN căn cứ vào mức giá cơ bản ban đầu sau đó chiết khấu cho khách
hàng mua với khối lượng lớn, thanh toán trước hạn... một tỷ lệ %
nhất định trên giá bán.

4.7.2. Định giá có sự phân biệt

DN bán một loại sản phẩm, dịch vụ với nhiều mức giá khác nhau mà
không phản ánh khác biệt về chi phí sản xuất sản phẩm.

4.7.3. Định giá theo danh mục hàng hóa

- Khi sản phẩm là một bộ phận cấu thành trong danh mục sản phẩm
hàng hóa của DN, để tăng lợi nhuận DN phân hóa giá theo danh mục
sản phẩm.

- DN xây dựng một cơ cấu giá đảm bảo lợi nhuận tối đa cho toàn bộ
danh mục sản phẩm.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả 

hàng hóa dịch vụ



4. Thay đổi giá cả của doanh nghiệp trên

thị trường cạnh tranh 

4.1. Doanh nghiệp chủ động thay đổi giá

4.1.1.DN chủ động tăng giá

❖ Một số vấn đề cần tính đến khi quyết định tăng giá:

- Sự thay đổi lợi nhuận của DN

- Phản ứng của khách hàng trước sự tăng giá sản phẩm của DN.

- Phản ứng của đối thủ cạnh tranh.

❖ Một số thủ thuật tránh sự tăng lên của giá sản phẩm:

- Giảm bớt số lượng sản phẩm

- Thay thế những nguyên vật liệu để hạ giá thành sản phẩm

- Giảm bớt một vài đặc tính chi tiết của sản phẩm để giảm chi phí.

- Sử dụng bao bì đóng gói rẻ tiền

- Tạo nhãn mác mới cho sản phẩm...



4.1.2. DN chủ động giảm giá

❖ Một số vấn đề cần tính đến khi giảm giá:

- Có thể xảy ra cuộc chiến về giá hay không?

- Khách hàng có nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm hay 

không?

- Có thể tăng được thị phần của DN hay không?

4. Thay đổi giá cả của doanh nghiệp trên

thị trường cạnh tranh 



4.2. Doanh nghiệp phản ứng lại sự thay đổi giá của 

đối thủ cạnh tranh

❖ DN cần xem xét một số vấn đề:

- Nguyên nhân việc thay đổi giá của đối thủ cạnh tranh.

- Dự đoán kết quả xảy ra nếu DN không phản ứng lại

- Phản ứng của đối thủ cạnh tranh khác

- Xem xét các phương án khả thi

❖ Sản phẩm đồng nhất

- Khi đối thủ tăng giá, DN thường giữ nguyên giá bán

- Khi đối thủ giảm giá, DN cũng giảm theo hoặc tăng thêm dịch vụ... 
để giữ vững thị phần trên thị trường.

❖ Sản phẩm không đồng nhất

- Các phương án thay đổi giá có thể lựa chọn:

+ Giữ nguyên giá 

+ Tăng chất lượng sản phẩm

+ Giảm giá thấp hơn hoặc bằng với giá của đối thủ cạnh tranh

4. Thay đổi giá cả của doanh nghiệp trên

thị trường cạnh tranh 



CHƯƠNG 7

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ



1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước 

về giá cả

1.1 Xu hướng vận động của giá cả trong nền kinh tế thị trường

1.1.1. Trường hợp giá cả có xu hướng vận động quay về trạng thái
cân bằng

❖ Khi đường cung ít co giãn

hơn đường cầu.

❖ - Khi một dao động bùng

phát thì mạng nhện có xu

hướng xoáy trôn ốc vào

trong.
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1.1.2. Trường hợp mạng nhện xoáy ra ngoài

❖ Khi đường cung co giãn 

hơn đường cầu.

❖ Khi một dao động bùng nổ 

thì mạng nhện lại có xu 

hướng xoáy trôn ốc ra 

ngoài.

❖ Thời kỳ sau giá cả càng có 

xu hướng tăng cao.

P

S

D

Q

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước 

về giá cả



1.1.3. Trường hợp dao động dai dẳng

❖ Khi đường cung và đường

cầu có độ nghiêng tuyệt đối

như nhau.

❖ Giá cả bị cuốn vào một tình

trạng dao động đều đặn luôn

xoay quanh điểm cân bằng.

P

S

D

Q

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước 

về giá cả



1.1.4.Trường hợp dao động không theo đường thẳng

❖ Đường cung và đường cầu

không phải dạng tuyến tính.

❖ Đường cung không dốc

bằng đường cầu tại điểm cân

bằng.

❖ Sau bất kỳ một biến cố tác

động nào, vận động có xu

hướng trở về với hộp dạng

hình vuông.
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S

D

Q

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước 

về giá cả



1.2. Các xu hướng về quản lý giá

1.2.1. Xu hướng coi nhẹ vai trò của nhà nước trong quản lý giá cả

- Nền kinh tế thị trường có nghĩa là tự do về giá cả, về quan hệ

mua bán.

- Sự can thiệp của nhà nước vào thị trường và giá cả sẽ làm méo

mó các hoạt động của thị trường.

- Giá cả để cho cung cầu của thị trường quyết định.

1.2.2. Xu hướng thừa nhận vai trò của nhà nước trong quản lý giá

cả

- Kinh tế thị trường phát triển đa thành phần, nhiều hình thức sở

hữu khác nhau, sự can thiệp và quản lý của nhà nước với giá cả là

một yêu cầu tất yếu khách quan.

- Tạo điều kiện cho giá cả phát huy tốt chức năng đòn bẩy kinh tế

của mình trong điều tiết thị trường, thúc đẩy kinh tế xã hội phát

triển.

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước 

về giá cả



1.3. Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về giá

❖ Thứ nhất: Quản lý nhà nước về giá cả là một bộ phận cấu 

thành quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước trong cơ chế thị 

trường.

❖ Thứ hai: Quản lý giá cả góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế 

quốc dân.

❖ Thứ ba: Đảm bảo đời sống và thu nhập của các tầng lớp dân 

cư.

❖ Thứ tư: Quản lý giá cả đảm bảo thực hiện đồng bộ các mục 

tiêu kinh tế vĩ mô.

❖ Thứ năm: Quản lý giá cả góp phần thực hiện mục tiêu công 

bằng xã hội và các mục tiêu xã hội khác.

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước 

về giá cả



2. Mục tiêu quản lý nhà nước về giá cả

2.1. Kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống và thực hiện

công bằng xã hội.

2.2. Điều chỉnh cơ cấu sản xuất

2.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

2.4. Nâng cao sản lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế



3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả

3.1. Quản lý và bình ổn giá cả bằng hình thức định giá

trực tiếp

Những sản phẩm có tính độc quyền:

- Hàng công nghiệp, tiêu dùng có cầu ít co giãn.

- Sản phẩm của ngành có tính chất phúc lợi như: giáo dục, y tế...

3.1.1. Phạm vi quản lý và bình ổn giá trực tiếp:



3.1.2. Hậu quả của định giá trực tiếp dài hạn

❖ Nhà nước định giá thấp hơn giá thị trường.

Trường hợp này sẽ xuất hiện tình trạng sau:

- Cung không đáp ứng đủ cầu, không tạo sức mua, hình thành dự trữ 
bắt buộc, tạo sức ép mạnh mẽ đối với ổn định thị trường.

- Một mặt gây ra tăng nhu cầu giả tạo, mặt khác lại hạn chế việc cung 
ứng có hiệu quả, làm tăng tình trạng mất cân đối cung cầu.

- Làm tăng gánh nặng cho tài chính quốc gia khi phải thực hiện chính 
sách bù lỗ thông qua giá cả.

- Tình trạng thiếu hàng hóa do định giá quá thấp không thể phản ánh 
trong thay đổi của giá cả.

❖ Nhà nước định giá cao hơn giá thị trường

Trường hợp này sẽ xuất hiện các tình trạng sau:

- Dư cung về hàng hóa

- Làm giảm quy mô sản xuất

- Sức mua giảm sút, sản phẩm ứ đọng

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



3.1.3. Các công cụ định giá trực tiếp

❖ Giá chuẩn: Là giá nhà nước quy định chuẩn cho một số mặt hàng

❖ Giá sàn: Là giá tối thiểu của một hàng hóa nào đó do Nhà nước quy

định

❖ Giá trần: Là mức giá tối đa của một hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó

mà nhà nước cho phép.

❖ Khung giá: Là Nhà nước quy định khung giá đối với một mặt hàng

nào đó được giới hạn bởi giá trần và giá sàn

❖ Thẩm định chi phí:

- Các nhà kinh doanh dự kiến giá bán cho hàng hóa hoặc dịch vụ cho

đơn vị mình trên cơ sở chi phí sản xuất.

- Các cơ quan quản lý giá cả thẩm định lại chi phí và duyệt mức giá.

❖ Trợ giá trực tiếp: Là hình thức sử dụng các công cụ tài chính, tín

dụng nhằm biến đổi mức giá theo tính toán của mình thông qua kênh

ưu đãi.

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



3.2. Quản lý và bình ổn giá theo hình thức gián tiếp

❖ Mục tiêu của dự trữ quốc gia:

Nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu 
quả thiên tai...; đảm bảo an ninh, quốc phòng; bình ổn thị trường, ổn định 
kinh tế vĩ mô, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của nhà nước.

❖ Yêu cầu của quỹ dự trữ quốc gia

- Phải chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu trong mọi tình huống cần thiết.

- Sau khi cấp không thu tiền và phải được bù đắp lại đầy đủ và kịp thời.

❖ Nội dung thực hiện

- Khi cầu có dấu hiệu tăng đột biến về giá cả, Chính phủ sử dụng hàng hóa 
dự trữ bán ra thị trường, nhằm điều tiết xung lực nâng giá.

- Khi cầu có dấu hiệu giảm hoặc cung tăng làm giá thị trương giảm thì 
Chính phủ tiến hành mua hàng hóa đưa vào dự trữ.

❖ Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho những hàng hóa có vị trí đặc biệt quan trọng trong sản xuất 
và tiêu dùng.

- Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi nước để tiến hành.

3.2.1. Điều tiết cung và cầu thông qua lực lượng dự trữ quốc gia

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



3.2.2. Điều tiết sự vận động của giá cả thị trường thông qua 

chính sách tiền tệ

❖ Quan hệ của khối lượng tiền cung ứng và giá cả

M.V= P.Y

❖ Trong đó:

- M là khối lượng tiền tệ cung ứng

- V là tốc độ lưu thông tiền tệ

- P là mức giá chung của nền kinh tế được đo bằng chỉ số giá

- Y là sản lượng thực tế

❖ Tác động của chính sách tiền tệ

❖ Yêu cầu thực thi của chính sách tiền tệ

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



3.2.3. Điều tiết sự vận động của giá cả thị trường thông qua 

chính sách thu nhập

❖ Quan hệ giữa tiền lương và mức giá cả

- Chính sách tiền lương có quan hệ mật thiết với chính sách giá cả.

- Quan hệ giữa tiền lương với năng suất lao động chính là mối quan 

hệ giữa cung và cầu về hàng hóa tiêu dùng.

❖ Tác động điều tiết cung cầu của chính sách thu nhập thông qua tiền 

lương

- Thu nhập của người lao động có quan hệ trực tiếp đến tổng mức cầu 

của xã hội.

- Tiền lương với tư cách là công cụ điều hòa cung và cầu về giá cả thị 

trường ở tầm vĩ mô.

❖ Yêu cầu của chính sách thu nhập

- Đây là chính sách có tác động dây truyền đến nền kinh tế.

- Khi thực thi chính sách thu nhập cần phải đúng trình tự, lộ trình và 

phải được kiểm soát chặt chẽ.

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



3.2.4. Điều tiết sự vận động của giá cả thông qua chính sách thuế

❖ Ưu đãi thông qua thuế

Giải pháp này vừa có tác dụng trực tiếp vừa có tác dụng gián 

tiếp đến sự hình thành và vận động của giá cả.

❖ Tác động trực tiếp của thuế đối với mức giá

Được thực hiện thông qua con đường tính giá.

❖ Tác động gián tiếp của thuế

- Được thực hiện thông qua sự biến động của sản lượng.

- Tuy nhiên ảnh hưởng của thuế đối với từng loại sản phẩm là 

khác nhau

+ Đối với sản phẩm sản xuất trong nước

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



3.2.5. Điều tiết quan hệ cung cầu và giá cả thị trường thông qua 
chính sách kinh tế đối ngoại.

❖ Thông qua chính sách xuất nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu

❖ Thông qua tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu

3.2.6. Chính sách về điều hòa thị trường và tổ chức lưu thông 
hàng hóa

❖ Các hình thức biểu hiện của chính sách này:

- Khuyến khích giao lưu hàng hóa giữa các vùng trong nước.

- Tổ chức mạng lưới kinh doanh thương mại.

- Thành lập kho đệm, quỹ dự trữ hàng hóa.

- Bảo hiểm lưu thông hàng hóa.

- Tăng cường quản lý thị trường trên cơ sở đảm bảo luật kinh 

doanh.

- Tổ chức hệ thống dự báo, thông tin và hình thành cung cầu thị 

trường và giá cả.

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



3.3. Các biện pháp khác sử dụng trong công tác quản lý giá cả

3.3.1. Biện pháp về mặt pháp lý

❖ Nhà nước quy định quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước và các tổ chức
kinh tế trong quản lý giá cả của những mặt hàng nhất định.

❖ Các quy định về quản lý giá được thể chế hóa trong các luật, pháp lệnh.

3.3.2.Biện pháp hành chính

❖ Nhà nước có thể thông qua bộ máy cưỡng chế của Chính phủ để quản lý giá
cả.

3.3.3.Biện pháp chuyên gia

❖ Nhà nước sử dụng đội ngũ chuyên gia hoặc cơ quan chức năng, cơ quan
chuyên môn để bổ khuyết cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động
kinh tế trong việc ấn định cũng như ứng xử giá.

3.3.4. Các biện pháp khác

❖ Khuyến cáo

❖ Hướng dẫn tính và lập giá

❖ Đăng ký và niêm yết giá

❖ Hiệp thương về giá...

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về 

giá cả



4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường

4.1. Thực hiện những biện pháp bình ổn giá thị trường đối với 

các loại hàng hóa hoặc dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế 

quốc dân

❖ Nội dung công tác quản lý bình ổn giá cả:

- Một là, thực hiện mục tiêu bình ổn giá cả

- Hai là, hình thành và sử dụng có hiệu quả các quỹ bình ổn 

giá

❖ Mục đích của quỹ bình ổn giá

❖ Phạm vi áp dụng

❖ Tác dụng của quỹ bình ổn giá



4.2. Phân loại hàng hóa hoặc dịch vụ và xác định những mặt 

hàng được đưa vào diện bình ổn giá

❖ Nội dung của công tác quản lý giá

- Phân loại hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất ra trong 

nền kinh tế.

- Xác định loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào nhà nước cần 

quản lý và chi phối về giá.

❖ Quy trình xây dựng và duyệt giá

- Cải tiến quy trình và duyệt giá 

- Trong quá trình duyệt giá cần tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia 

- Lấy ý kiến của người tiêu dùng 

4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường



4.3. Thẩm định giá

4.3.1. Lý do thẩm định giá

❖ Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam hiện nay, kinh tế nhà nước

vẫn giữ vai trò chủ đạo.

❖ Thứ hai, tổ chức định giá và thẩm định giá tài sản làm căn cứ

phê duyệt các dự án.

❖ Thứ ba, trong dự toán, quyết toán công trình sử dụng vốn nhà

nước, nhiều hạng mục liên quan đến giá chưa được thẩm định

giá và quản lý chặt chẽ.

4.3.2.Phạm vi thẩm định giá

❖ Định giá bắt buộc

❖ Định giá tài sản theo yêu cầu của khách hàng

4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường



4.4. Kiểm soát giá độc quyền

4.4.1.Hình thức và biện pháp kiểm soát giá độc quyền

❖ Can thiệp trực tiếp bằng cách định giá cứng

❖ Định giá giới hạn

4.4.2. Một số vấn đề cần xem xét hoàn thiện

❖ Thứ nhất, bất kỳ một sự can thiệp nào của Nhà nước vào giá

đều đưa đến hai khả năng:

- Khắc phục những méo mó, khiếm khuyết của quan hệ thị

trường.

- Làm méo mó thêm các quan hệ thị trường

❖ Thứ hai, không nên cứng nhắc giới hạn về giá

❖ Thứ ba, thực thi chính sách cạnh tranh

❖ Thứ tư, áp dụng giá trần bằng mức giá tối ưu của thị trường

4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường



4.4.3. Một số giải pháp kiểm soát giá đối với nhà độc quyền

❖ Một là, ban hành và thực hiện nghiêm ngặt chính sách kiểm soát

giá sản phẩm độc quyền

❖ Hai là, có cơ quan độc lập, có nghiệp vụ chuyên môn về giá cả

❖ Ba là, chấm dứt việc giao quyền tự định giá cho các DN độc

quyền

❖ Bốn là, rà soát và xác định lại các sản phẩm, dịch vụ trong nền

kinh tế quốc dân

4.4.4. Xu hướng hạn chế độc quyền thông qua giá cả

❖ Thứ nhất, luật định để hạn chế các hành vi sử dụng giá cả để

tạo ra độc quyền.

❖ Thứ hai, nội dung của luật giá cả bao hàm được nhiều các hành

vi được coi là sử dụng giá để hạn chế độc quyền thì càng tốt.

4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường



4.5. Kiểm soát chi phí sản xuất của các sản phẩm độc quyền

4.5.1.Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí

4.5.2. Mục tiêu của kiểm soát chi phí sản xuất

❖ Thứ nhất, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội bền

vững trong cả ngắn hạn và dài hạn.

❖ Thứ hai, kiểm soát và hạn chế những tác động tiêu cực của thị

trường độc quyền gây ra

4.5.3. Nội dung của kiểm soát chi phí sản xuất

❖ Một là, tính đầy đủ các yếu tố chí phí giá thành sản phẩm

❖ Hai là, kiểm tra chi phí công nhân

❖ Ba là, kiểm tra việc tính toán và phân bổ chi phí chung vào giá

thành đơn vị sản phẩm.

❖ Bốn là, xem xét tính hợp lý các khoản chi phí tính theo phần trăm.

❖ Năm là, kiểm tra các loại thuế của nhà nước được phân bổ vào giá

thành sản phẩm.

4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường



4.6. Đảm bảo quyền tự chủ trong việc định giá của DN theo 

luật định

4.6.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo về quyền tự chủ trong việc định

giá của DN

❖ Thứ nhất, xóa bỏ bao cấp về giá, tính đúng, tính đủ giá trị tài sản,

đất đai đưa vào sử dụng.

❖ Thứ hai, thực hiện cơ chế giá cả thị trường có sự quản lý của nhà

nước đối với toàn bộ hệ thống giá cả.

❖ Thứ ba, thu hẹp dần danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định

giá, mở rộng quyền tự chủ về giá cho các DN.

❖ Thứ tư, thực hiện trợ giá theo đúng chính sách của đảng và nhà

nước.

4.6.2.Quyền hạn và trách nhiệm của DN trong thực hiện tự định giá

❖ Quyền hạn của DN trong tự định giá

❖ Trách nhiệm của DN trong việc tự định giá

4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường



4.7. Xây dựng chính sách chống bán phá giá hàng nhập 

khẩu vào Việt Nam

4.7.1. Sự cần thiết phải xây dựng chính sách chống bán phá giá 

hàng nhập khẩu vào Việt Nam

4.7.2.Xác định hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá vào Việt Nam

4.7.3. Một số biện pháp chống bán phá giá

4.7.4. Nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá

4.7.5. Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá

4.7.6.Xác định trách nhiệm quản lý nhà nước về chống bán phá 

giá

4. Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về 

giá trong cơ chế thị trường


